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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

У пер шую чар гу мне бы ло важ-

на, каб мая асіс тэнт ка бы ла ў доб-

рай фі зіч най фор ме, уме ла доб-

ра тан ца ваць і пры цяг ваць ува гу 

гле да чоў. Ну і апош няе ў спі се па-

тра ба ван няў, але, на пэў на, са мае 

га лоў нае на прак ты цы, каб яна 

бы ла бяс страш ная, бо не кож ная 

дзяў чы на змо жа ста яць і ўсмі хац ца 

ў той мо мант, ка лі ў яе за пус ка юць 

на жы. Да р'я ідэа льна ад па вя да ла 

ўсім ма ім кры тэ ры ям, да та го ж 

яна бы ла з Бе ла ру сі, мы па спра-

ба ва лі пра ца ваць ра зам, і я зра-

зу меў, што з гэ тым ча ла ве кам мы 

на ад ной хва лі.

У гэ ты мо мант да на шай гу тар кі 

пад клю ча ец ца Да р'я і рас па вя дае, 

як яна вы ра шы ла ся на та кі не бяс-

печ ны за ня так.

— Я, як і Анд рэй, пра фе сій ны 

ха рэо граф, па ста ян на дзесь ці 

тан ца ва ла. Ад ной чы ў ін тэр нэ це 

за ўва жы ла яго аб' яву пра по шук 

асіс тэнт кі. У той час у мя не ўжо 

быў пад пі са ны кант ракт на ра бо ту 

ў Паўд нё вай Ка рэі, але я ча мусь ці 

ўсё роў на ад гук ну ла ся на яе. Вар та 

за ўва жыць, што я бы ла да лё ка не 

адзі най прэ тэн дэнт кай, але Анд-

рэй за ха цеў пра ца ваць са мной, 

ча му я ця пер вель мі ра да.

— Ка лі мы толь кі па ча лі вы сту-

паць ду э там, вель мі пе ра жы ваў, 

каб не на шко дзіць сва ёй на пар-

ні цы, — пра цяг вае Анд рэй, — бо 

ўсе мае «ін стру мен ты» са праўд-

ныя, а не бу та фор скія, як ду ма юць 

мно гія хей та ры ў ін тэр нэ це. І ўсе 

на шы ну ма ры не бяс печ ныя. Па-

вер це, на шмат ця жэй пра мах нуц-

ца, чым тра піць, та му са ма стой на 

до ма іх ні ў якім ра зе нель га паў та-

раць. І ка лі вы ўжо вы ра шы лі, што 

хо ча це стаць кі даль ні кам на жоў, 

то спа чат ку на ву чы це ся гэ та му ў 

пра фе сі я на лаў на драў ля ных мі шэ-

нях, а толь кі по тым пе ра ходзь це да 

трэ ні ро вак з дзяў ча та мі.

— Ве да е це, мне ча сам зда ец-

ца, што ін стынкт са ма за ха ван ня ў 

мя не зу сім ад сут ні чае, — смя ец ца 

Да р'я. — Па рэ зы і дра пі ны на рэ-

пе ты цы ях для мя не ўжо звык лая 

з'я ва. На рэ пе ты цы ях зда ра юц ца 

ры ка шэ ты. Гэ та ка лі нож, які кі нуў 

на пар нік, трап ляе ў нож, што ўжо 

ўтырк ну ты ў шчыт. Та ды дра пін 

дак лад на не па збег нуць. А яшчэ 

ў ма ёй ра бо це важ на быць мак сі-

маль на за ся ро джа най, бо пры хо-

дзіц ца і вы гі нац ца, і пры ся даць, не 

губ ля ю чы по гляд парт нё ра. Ра зу-

ме ю чы ўсю не бяс пе ку сва ёй но вай 

пра фе сіі, я на ват не ад ра зу рас-

па вя ла пра яе ма ме. Ка за ла, што 

пра цую па моч ні цай фо кус ні ка, але 

по тым усё ж прый шло ся пры знац-

ца. Яна на ве да ла на ша вы ступ лен-

не і са ма ўсё ўба чы ла.

— Мая ма ма так са ма ад ра зу 

не ра зу ме ла гэ та га за ня тку, — рас-

каз вае Анд рэй. — Ка лі трэ ні ра ваў-

ся ў пры ват ным до ме, яна маг ла 

спа кой на раз веш ваць бя ліз ну ка ля 

ма ёй «аг ня вой мя жы», і да во дзі ла-

ся тлу ма чыць, што ся ке ра са праўд-

ная і мо жа ёй на шко дзіць. З ча сам 

усе пры вык лі і ўжо ве даюць, што 

ка лі я трэ ні ру ю ся, то ні хто мя не не 

кра нае і по бач не хо дзіць. А ма ма 

ўжо ра ду ец ца і га на рыц ца мной, 

ка жа, што зна ё мыя ба чы лі нас па 

тэ ле ві за ры і рас каз ва лі аб гэ тым 

ёй. Та та заў сё ды мя не пад трым лі-

ваў. Толь кі пер шы час з-за сла ба га 

сэр ца ён лі чыў за леп шае не гля-

дзець мае вы ступ лен ні, а по тым 

пры вык.

Ка лі мы ста лі вы свят ляць, якія ж 

ну ма ры для гэ та га ду э та з'яў ля юц-

ца са мы мі эк стрэ маль ны мі і не бяс-

печ ны мі, яны, не да маў ля ю чы ся, 

ад ка за лі ад ноль ка ва. Пер шым з'яў-

ля ец ца «Ма ят нік», гэ та ка лі Да р'я 

ста іць за гэ тым прад ме там і Анд-

рэю трэ ба па па сці не ў парт нёр ку, 

а ў ма ят нік, які вель мі ма ле ень кі. 

Дру гім най больш ры зы коў ным тру-

кам у іх «асар ты мен це» з'яў ля ец ца 

па пя ро вы круг. Вы сту поў цы пры-

ду ма лі яго ад мыс ло ва для тэ ле ві-

зій на га шоу «Brіtaіn's Got Talent». 

Сут насць ну ма ру ў тым, што Да р'я 

зна хо дзіц ца за гэ тым па пя ро вым 

кру гам, Анд рэй рас круч вае яго з 

дзяў чы най і кі дае на жы, не ба ча-

чы, у якім ме на ві та мес цы ця пер 

зна хо дзіц ца яго парт нёр ка. 

— Да рэ чы, на конт «Brіtaіn's Got 

Та лент». Гэ та быў вель мі кру ты во-

пыт, — пры гад вае Анд рэй. — Я ад-

праў ляў за яў кі ў «Amerіca's Got Та-

лент» і «Brіtaіn's Got Та лент». Але 

па куль ты ім сам не ста неш ці ка вы, 

то па тра піць да іх амаль не рэ аль-

на. Мы з Да шай за ча пі лі бры тан-

скае шоу, ад нак бы ло ад но «але». 

Па пя рэд ні кі даль нік, які вы сту паў 

там два га ды та му, па ка заў усе 

тру кі, якія раб лю я, та му аба вяз-

ко вай умо вай бы ло зра біць неш та 

но вае. Мы вы круч ва лі ся, як маг лі, 

на ад пра цоў ку но вых тру каў бы ло 

ка та стра фіч на ма ла ча су, а пе рад 

за пі сам быў толь кі адзін дубль, 

таму пра ва на па мыл ку ў мя не не 

бы ло, хоць у ма ёй дзей нас ці яго 

ня ма ні ко лі.

Вы ступ лен не ду э та на бры-

тан скім шоу та лен таў ста ла яшчэ 

больш за па мі наль нае дзя ку ю чы ім-

пра ві за цый на му ну ма ру з ад ным з 

чле наў жу ры, біз нес ме нам і тэ ле-

вя ду чым Сай ма нам Ко у э лам. Ён на 

ўлас ным пры кла дзе вы ра шыў пра-

ве рыць усю са праўд насць рэкві зі ту 

і не бяс пе ку пад рых та ва на га ну ма-

ра ар тыс таў. Пас ля ўда ла га экс пе-

ры мен ту ўсе чац вё ра чле наў жу ры 

ад ка за лі «так» і пра пус ці лі твор чы 

ду эт у да лей шыя эта пы.

— Пас ля ўдзе лу ў бры тан скім 

шоу та лен таў у нас з'я ві лі ся роз ныя 

кант рак ты па ра бо це за мя жой. Ад-

нак з-за ка ра на ві ру са мы пры пы ні лі 

сваю дзей насць у ін шых кра і нах і 

трэ ні ру ем ся до ма. Але вель мі спа-

дзя ём ся, што хут ка змо жам пра-

цяг нуць на шы гаст ро лі. А па куль 

што я ад пра цоў ваю но выя кід кі і 

ўдас ка наль ваю сваю тэх ні ку, а вось 

у Да шы за гэ ты час з'я ві ла ся яшчэ 

ад но не звы чай нае хо бі.

— Так, Анд рэй мае ра цыю, 

не так даў но я па ча ла асвой ваць 

та кі від спар тыў най твор час ці, як 

па лёт на ва ла сах. У на шай кра і не 

больш ня ма ар тыс таў якія пра цу-

юць у гэ тым кі рун ку. Для мя не гэ та 

ака за ла ся больш скла да ным за-

няткам, чым ста яць з усмеш кай на 

тва ры, ка лі ў ця бе кі да юць вост рай 

збро яй, — усмі ха ец ца Да ша. — 

Прос та ад асіс тэнт кі па тра бу ец ца 

спа кой, а вось у па лё це на ва ла сах 

ты ад чу ва еш фі зіч ную на груз ку, 

асаб лі ва на га ла ву. Маг чы ма, калі-

не будзь пач ну вы сту паць соль на ў 

гэ тым кі рун ку, але па куль я шчас-

лі вая, што лёс мя не звёў з Анд рэ-

ем і мы пра цу ем у па ры.

Ан ге лі на НО ВІ КА ВА, 

сту дэнт ка ІV кур са Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

куль ту ры і мас тац тваў.

Фо та да дзе ны ге ро я мі.

15 10 2020 г.
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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

ЛЮ БОЎ НЫ ТРЭШ
Ша кі ру ю чая на ві на ў сты лі сю жэт най лі ніі ге ра і ні, якая вы кон-

вае ро лю ма ці Стыф ле ра з вя до май не ка лі ма ла дзёж най ка-

ме дыі «Аме ры кан скі пі рог», прый шла з Вя лі ка бры та ніі. Хто 

гля дзеў фільм, па цвер дзіць — ма ці Стыф ле ра за быць не маг-

чы ма (на фо та). Дык вось, ка лі ко рат ка: таб ло ід The Mіrror па-

ве да міў, што на ня тая муж чы нам эс корт ні ца ака за ла ся... ма ці 

яго най леп ша га сяб ра. Што ж зда ры ла ся? Анг лі ча нін шэсць 

га доў слу жыў у ар міі, і з-за гэ тай спе цы фі кі яму бы ло скла-

да на па бу да ваць паў на цэн ныя ад но сі ны з жан чы най. («— Па 

ста тыс ты цы, толь кі кож ны дзя ся ты шлюб аказ ва ец ца шчас лі-

вым. — Бач ты, а ў мя не па куль толь кі трэ ці...») Та му, су му ю-

чы па фі зіч ным ас пек це ста сун каў, муж чы на най маў эс корт-

ніц. Так бы ло і гэ тым ра зам, але неш та, як той ка заў, пай шло 

не так. («— Дзяў чы на, ка ха нак ёсць? Дру гі не трэ ба? — Пя тым 

бу дзеш!»)

Па тэн цы яль ны кліент зай шоў 

на сайт, на якім бы лі зме шча ны 

фа та гра фіі цел жан чын, і зра-

біў за мо ву. Што іс тот на: тва раў 

эс корт ніц на здым ках бач на не 

бы ло. («Ка лі твая дзяў чы на не 

афі шуе ва шы ад но сі ны ў са-

цы яль ных сет ках, дык гэ та не 

толь кі твая дзяў чы на».) Ві за ві 

прос та спі са лі ся і праз 45 хві лін 

у дзве ры муж чы ны па зва ні лі. 

Той ад чы ніў і аслу пя неў — там 

ста я ла ма ці яго най леп ша га 

сяб ра. («Звес ці му жа з сям'і не-

скла да на! Ты па спра буй яго на-

зад жон цы вяр нуць...») За ўва-

жыў шы раз губ ле насць «ка ва-

ле ра», жан чы на ўзя ла сі ту а цыю 

пад кант роль і зра бі ла вы гляд, 

што яны не зна ё мыя. Муж чы на 

быц цам бы па ку та ваў ад та го, што ад бы ва ец ца. Ча му быц цам бы? 

Та му што ў вы ні ку эс корт ні ца вы ка на ла сваю спра ву. («Ідэа льныя 

ад но сі ны — гэ та ка лі ты веч на га лод ны, а яна твая ба бу ля».) А за-

тым па рач ка да мо ві ла ся за ха ваць усё ў сак рэ це. Вось толь кі ці ка ва, 

ад куль пра гэ тую гіс то рыю да ве даў ся таб ло ід, а ця пер дзя ку ю чы яму 

і мы з ва мі? («Ка лі дзяў чы на ка жа та бе: «Ну, ска жы ы ыы, я не па-

крыў джу ся», — маў чы, дзе ля сва ёй жа бяс пе кі маў чы».) Яшчэ боль-

шую пі кант насць сі ту а цыі на дае той факт, што, па сло вах ко ліш ня га 

ва ен на га, яго ся бар... так са ма ка рыс та ец ца па слу га мі та го ж са ма га 

сай та. «Я заў сё ды не па ко ю ся, каб ён вы пад ко ва сам не за бра ні ра ваў 

яе. Ка лі гэ та ад бу дзец ца, мой до свед не бу дзе па да вац ца та кім ужо 

дзіў ным», — па спра ба ваў пры ме раць на ся бе ней кую не зра зу ме лую 

мас ку муж чы на. («У Адэ се: — Та ва рыш мі лі цы я нер, та кі гро шы бы лі ў 

ка шаль ку, а ка ша лёк у ста ні ку... — Ма дам Ра бі но віч, вы што, не заўва-

жы лі, як вам у ста нік за лез лі?! — Та я ж ду ма ла, шо ён у доб рым 

сэн се...») Больш за тое, ён зра біў «вы сно вы» з та го, што ад бы ло ся: 

па-ра ней ша му... пра цяг вае ка рыс тац ца па слу га мі эс корт ніц, але ро біць 

гэ та больш асця рож на і аба вяз ко ва гля дзіць іх тва ры. («Дзяў ча ты, якія 

не но сяць ста ні кі. Не на сі це!») Та кі вось лю боў ны трэш...

Яго, як па каз вае жыц цё, ха пае. Па мя та е це сло вы з пес ні «Ага ты 

Крыс ці»: «Я на та бе, як на вай не, а на вай не, як на та бе»? У не ка то рых 

гэ та ад бы ва ец ца ледзь ве не ў пра мым сэн се слоў. Чу лі гіс то рыю пра 

тое, як у ЗША 58-га до вая Ва ле ры Сан дэрс па пра сі ла му жа-бо дзі біл да-

ра пра пы ла со сіць і... па тра пі ла ў тур му? («Ра ней я быў упэў не ны, што 

не люб лю Ста са Мі хай ла ва. Але сён ня, ка лі жон ка спы та ла мя не, што 

я ха цеў бы па гля дзець ве ча рам — кан цэрт Ста са Мі хай ла ва ці ві дэа 

на ша га вя сел ля, я за ду маў ся...») Жан чы ну аб ві на ва ці лі ў «пры му со вых 

ці кант ра лю ю чых па во дзі нах». З 2015 го да гэ та лі чыц ца зла чын ствам 

і да па ма гае па пя рэ дзіць хат ні гвалт. Муж чы ну не спа да ба ла ся, што 

жон ка па кі да ла яму пы ла сос і «ха це ла, каб я чыс ціў дом кож ны дзень». 

(«Жан чы на — як кош ка. Ка лі сціх ла, дык гэ та не нар маль на. Яна або 

неш та за ду ма ла, або ўжо штось ці на тва ры ла...») Муж, па сло вах Ва ле-

ры, толь кі пра па даў у трэ на жор най за ле ды мыў сваю ма шы ну, ні чо га 

не ро бя чы па до ме. Аме ры кан ку ў вы ні ку апраў да лі, але ў ка ме ры яна 

пра вя ла 17 га дзін. Да рэ чы, па ра вы ра шы ла раз вес ці ся...

З ін ша га бо ку, не заў сё ды ўсё так бы вае сум на. Вось муж чы на са 

шта та Паўд нё вая Ка ра лі на з ЗША так са ма не па слу хаў ся сва ёй жон кі 

і ў вы ні ку вый граў паў міль ё на до ла раў! Яны ра зам за еха лі на за праў-

ку, і муж уба чыў, як ін шы аў та ўла даль нік іг рае ў ім гнен ную ла та рэю. 

За ха цеў і сам па спра ба ваць шчас ця, аб чым па пя рэ дзіў спа да рож ні цу. 

Ад нак дзяў чы на ка тэ га рыч на за ба ра ні ла гэ та ра біць і пай шла па сва іх 

спра вах. («У на шым до ме гла ва сям'і — жон ка. Так ужо іс тэ рыч на скла-

ла ся».) Муж чы на пра іг на ра ваў яе сло вы і са рваў джэк пот. («— Сё ма, 

ну ча му ты ні ко лі не слу ха еш тое, што я та бе га ва ру?! Та бе заў сё ды 

чу ец ца толь кі тое, што ты хо чаш па чуць! — Так, ка неш не, да ра гая, 

я бу ду пі ва».)

А яшчэ ле тась, па мя та е це, 24-га до вы хло пец у Мін ску па ста віў 

па лат ку пад бал ко нам бы лой дзяў чы ны, каб вяр нуць яе пас ля рас-

ста ван ня. («— Я ха чу, каб у нас з та бой усё бы ло як ра ней... — Каб 

мы зноў бы лі ра зам? — Не, каб я пра ця бе на ват не ве даў...») Узяў з 

са бой па душ кі, коў дры і для не ча га ман гал са свеч кай. «Я б ха цеў з ёй 

ажа ніц ца, але вось так дзіў на склад ва ец ца лёс», ска заў та ды юнак... 

(«— Та та, ска жы, а як ты су стрэў на шу ма му? — За ва біў на хлеб у 

па хо дзе, сы нок. — Але ж дзяў чы ну на хлеб не за ва біш. — Гэ та толь кі 

ў пер шы дзень па хо ду, сы нок...») Ці ка ва, чым там усё скон чы ла ся?

...На пры кан цы ба наль нае, але га лоў нае. Ра зу мей це і ка хай це ад но 

ад на го. Хоць, ма быць, не вя лі кая час цін ка лю боў на га трэ шу ў ад но сі нах 

так са ма не пе ра шко дзіць...

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

«Пра мах нуц ца ця жэй, «Пра мах нуц ца ця жэй, 
чым па па сці»чым па па сці»
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